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Nenechte si ujít vyvrcholení 

Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. Anasasia Steele a Christian 
Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít 
šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. Režisér James Foley (Padesát odstínů 
temnoty) okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou dávkou thrilleru a svým hrdinům 
připravil několik nečekaných a nepříjemných překvapení. 

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii (Dakota Jonhson) a Christiana 
(Jamie Dornan) končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu předělají na 
dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Vynalézavost a fantazie novomanželů nezná mezí, 
zvlášť když je díky Christianově pohádkovému bohatství opravdu nemusí nic limitovat. 
Ana se však nechce stát manželkou uvězněnou ve zlaté kleci a je rozhodnutá pokračovat 
v úspěšně rozjeté kariéře knižní redaktorky, což Christian snáší se skřípěním zubů. 
Rostoucí emancipace jeho ženy se však záhy stane „bezpečnostním rizikem“, protože 
z minulosti se vynoří bývalý Anin kolega Jack Hyde, který má s oběma nevyřízené účty a 
pro pomstu je schopen udělat cokoliv. Jenže Anastasia už dávno není ta rozklepaná 
studentka, jež má napsat rozhovor s miliardářem, ale čím dál sebevědomější paní 
Greyová, která ví, že i svoboda může mít až padesát odstínů, a o žádný z nich nechce 
přijít – Jacku Hydeovi a dokonce i manželovi navzdory. 

Knižní série Padesát odstínů patří mezi nejúspěšnější bestsellery 21. století. Velký úspěch 
zaznamenává i její knižní zpracování. Film Padesát odstínů šedi s 256.470 diváky stále 
drží rekord v návštěvnosti českých kin za první víkend promítání. 

 

Přístupnost:  mládeži do 15 let nepřístupný 
Žánr: erotický thriller 
Verze:  anglicky s českými titulky 
Stopáž: 105 min 
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1 a 7.1 
Monopol do: 8. 2. 2021 
Propagace: plakáty A1, plakáty A3, fotosky, tisk, TV, rozhlas, internet 
Programování:  Zuzana Černá, tel: 582 365 576, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 


